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Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Jakov Milatović ile 

Öğle Yemeği 

14 Ekim 2021 

 

Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Jakov Milatoviç (Yakov 
Milatoviç), 

Karadağ İstanbul Başkonsolosu Sn. Branislav Karadziç, 

 

Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanımız Sn. Naser Alim, 

 

Değerli İş Konseyleri Başkanlarımız, 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

Teşekkür ederim. 

Öncelikle sizlere sağlıklı günler diliyor, sizleri şahsım ve DEİK ailesi 

adına saygıyla selamlıyorum. Adriyatik’in incisi Karadağ’dan gelen 

Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Jakov Milatoviç (Yakov Milatoviç) ve 

Karadağlı temsilcileri İstanbul’da ağırlamaktan büyük memnuniyet 

duyuyorum. 

Sözlerimin başında, geçtiğimiz ay Karadağ İstanbul Başkonsolosu 

olarak atanan Sn. Branislav Bey’i tebrik ediyor, birlikte iki dost ülke 

arasında yeni ekonomik bağlar geliştireceğimize inanıyorum. 
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Bugün, yatırım ve ticari iş birliklerimize yenilerini eklemek, varsa iş 

dünyamızın sorunlarını tespit ederek birlikte çözümler bulmak ve birlikte 

büyümek için bir aradayız.   

Ancak bu konunun öncesinde salgın süreciyle birlikte hayatımıza 

giren bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. 

Tüketici tercihleri, üretim modelleri, tedarik, lojistik ve ulaştırma gibi 

alanlar ciddi bir dönüşüm içinde ve iş dünyasının hayatına giren birçok yeni 

kavram var.  

 İlk olarak, salgının dijital ve yapay zeka dönemine geçişi 

düşündüğümüzden daha fazla hızlandırdığını görüyoruz. Bunun 

hayatımıza yansımalarını iyi düşünmeliyiz. 

 Kaynak çeşitliliğinin önemini daha iyi kavradık. Salgın, 

rekabetçilikte öne çıkan ölçek ekonomisinin beraberinde getirdiği 

sınırlı kaynağa bağlı olmanın risklerini daha net ortaya çıkardı. 

 Lojistikle birlikte düşündüğümüz uzaklık ve yakınlık yerine hayatımıza 

giren “ulaşılabilirlik” kavramı ve bununla bağlantılı olarak önemini 

daha fazla kavradığımız ‘’Tedarik Zinciri’’ de bu dönemin anahtar 

sözcüklerinden. 

 Bunların sonunda, salgına rağmen tedarik zincirini koparmadan 

ayakta kalabilenler ve muhataplarına ‘’güven’’ duygusunu yeterince 

verebilenler, sürecin ve bundan sonrasının kazananları olacak. 

 

Sayın Bakan ve Değerli Başkonsolos, 
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Karadağ, uzun yıllardır Türkiye için önemli bir Balkan devleti. 

Ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkiyi, STA ve YKTK başta olmak 

üzere birçok anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir hukuki zemin 

çerçevesinde sürdürüyoruz. 

Ekonomik ilişkilerimize gelince, ülkelerimiz arasında 120 milyon $’lık 

bir ticaret hacmimiz bulunuyor. Ancak bu rakam Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Ağustos ayındaki Karadağ ziyaretinde dile getirmiş 

olduğu 250 milyon $’lık ticaret hacmi hedefimizden çok uzakta. 

Cumhurbaşkanlarımızın, Bakanlarımızın, Büyükelçilerimizin ve Ticaret 

Müşavirlerimizin desteğiyle bu rakamı, iş dünyası olarak, dengeli bir şekilde 

arttırmalıyız. 

Bu noktada, ekonomik iş birliklerimizi geliştirmenin önünü açacak bazı 

tespit ve önerilerimi sizlerle paylaşmak isterim. 

 İlk olarak, Karadağ sanayisi gelişime açık. Türk şirketlerimiz bu 

alanda ülkede yatırım yapabilirler. 

 Hepimizin gündeminde olan Yeşil ekonomiye geçiş ve 

yenilenebilir enerjide iş birliği yapabiliriz. 

 Ayrıca, Türk firmalarımız için Karadağ’daki yatırım fırsatlarının 

başında inşaat, turizm, altyapı, lojistik, enerji ve sağlık geliyor; 

bu alanlar yatırımcılarımız tarafından değerlendirilmeli. 

 Karadağ’daki yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunların 

çözümü konusunda Karadağ hükümetinin çaba sarf edeceğine 

ve yatırımcılarımızdan desteğini esirgemeyeceğine inancımız 

tam. 
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 Son olarak, sonuncusu 4 Ekim 2019’da düzenlenen KEK 

toplantılarının 6.’sının düzenlenmesi ve bu kapsamda bir iş 

forumunun gerçekleştirilmesinin ticaret ve yatırım ilişkilerimizin 

geliştirilmesi açısından önemli buluyorum. 

DEİK ailesi olarak 147 İş Konseyimizle Karadağ’daki dostlarımızla, 

sadece Türkiye-Karadağ İş Konseyimizin değil, bütün İş Konseylerimizin 

birikimlerini aktarabileceğimizi de bir defa daha hatırlatmak istiyorum. 

Sözlerimi bir atasözüyle bitirmek isterim. Karadağlı dostlarımız, “Kış, 

yazın ne hazırlandığını gösterir.” 1 diye bir atasözü kullanırlar.  

İki dost ülke Türkiye ve Karadağ’ın iş dünyası temsilcileri olarak, 

ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için 

önümüzdeki dönemde birlik içinde daha çok gayret ederek, beraber 

büyüyeceğimize inanıyorum. 

Bu duygularla, başta Karadağ Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Jakov 

Milatoviç (Yakov Milatoviç)  ve Karadağ İstanbul Başkonsolosu Sn. 

Branislav Karadziç olmak üzere iş dünyamıza ve toplantıya katılan herkese 

teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Nail OLPAK 

DEİK Başkanı 

 

                                                      
1
 Winter finds out what summer lays up. 


